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Tyypillisiä työtehtäviä meidän alalla

• Puutarhuri, kukka- ja puutarhakauppa (sis.floristi):
• Kukkakaupan myymälätyöt, hallintotyöt

• Osto- ja myyntityö, markkinointi, myymälänhoito

• Puutarhuri, viherala:
• Piha-alueiden ja puistojen rakentaminen, hoito ja ylläpito

• Kiveyksen rakentaminen, kasvien istutus ja hoito, nurmikon leikkuu
• Urakkalaskenta, aikataulutus, logistiikka

• Puutarhuri, puutarhatuotanto
• Kasvihuone- ja avomaaviljelyn työtehtävät

• Kastelu, kasvien ruukutus, lannoitus
• Vihannesten korjuu, pakkaus



Tyypillisiä matemaattisia taitoja, joita alalla
tarvitaan
• Kukka- ja puutarhakauppa

• Yleiset kaupan alan matemaattiset taidot
• Viherala

• Urakkalaskenta (kappale-, pinta-ala-, ja tuntihinnat)
• Tilavuuden laskut, tilavuuspainon muutokset (massalaskenta)
• Pinta-alan, määrien laskenta
• Mittakaavan ja yksikön muunnokset (esim. m3/tà kg/l)

• Puutarhatuotanto
• Lannoite- ja kasvinsuojeluliuosten teko
• Taimien harvennuslaskut
• Yksikkömuunnokset (esim. ppmàml/m3)



Tyypillisiä matemaattisia taitoja, joita alalla
tarvitaan
• Kukka- ja puutarhakauppa

• Yleiset kaupan alan matemaattiset taidot
• Viherala

• Urakkalaskenta (kappale-, pinta-ala-, ja tuntihinnat)
• Tilavuuden laskut, tilavuuspainon muutokset (massalaskenta)
• Pinta-alan, määrien laskenta
• Mittakaavan ja yksikön muunnokset (esim. m3/tà kg/l)

• Puutarhatuotanto
• Lannoite- ja kasvinsuojeluliuosten teko
• Taimien harvennuslaskut
• Yksikkömuunnokset (esim. ppmàml/m3)

àVähittäiskauppa

àRakentaminen

àMaatalous









Edistyneempiä matemaattisia taitoja meidän
alalla
• Viherala

• Koordinaatistot
• Monimutkaiset geometriat tilavuus- ja pinta-alalaskuissa
• Hulevesiin liittyvät laskut (kertymä, todennäköisyys, virtaama)

• Puutarhatuotanto
• Säteilylaskut (valovirta, valaistusvoimakkuus, muunnokset)
• Kasvihuoneen energiankulutuksen laskeminen suhteessa ulkolämpötilaan





Hyvin harvoin tarvittavia matemaattisia
taitoja
• Yleensä “insinöörimatikan” tasolle tultaessa puutarha-alalla

turvaudutaan nyrkkisääntöihin ja yksinkertaistuksiin tai valmiin
taulukon/graafin lukemiseen

• “Historiallisia” laskuja, jotka ohjelmistot/laitteet hoitavat tätä nykyä
• Trigonometria, maaston korkomittaukset (maanmittaus, takymetri)
• Kasvihuone- ja varasto-olojen säätöön vaadittavat laskut / graafien luku
• Myös tilavuus- ja pinta-alalaskut ja urakkalaskenta enenevässä määrin!

• Stoikiometria (lannoitteet)
• Vedenläpäisevyys (hulevesien imeytys)



Esimerkkitehtävä
geometriasta, jota tarvitaan
alalla

• Viherproggis-kirjassa useita
käytännön laskuesimerkkejä
viheralalta

• Tämän ja
seuraavan
dian
lasku-
esimerkit
tästä
kirjasta



Esimerkkitehtävä talousmatematiikasta, jota
tarvitaan alalla



Muita tavallisia laskuesimerkkejä:

• Kasvitiheys:  montako tainta tarvitaan 60 cm taimivälillä 45 m2 alalle?
Tai kasvihuoneessa toisin päin: paljonko pöytätilaa 4000
samettikukkaa vaatii tiheydessä 15 tainta/m2?

• Tilavuus: Istutusalue on 3 metriä leveä ja 12 metriä pitkä. Sen
yläpäässä kasvualustan syvyys on 30 cm, alapäässä 60 cm, ja syvyys
kasvaa tasaisesti. Kasvualustan tiivistyvyys on 30%. Paljonko
kasvualustaa tarvitaan?

• Suunnittelu, portaat: kokonaisnousu on 150 cm ja yhden portaan
nousu on 13-15 cm. Mitoitussääntö: 2x nousu + etenemä on 67 cm.
Suunnittele portaat.



• Lannoitteen määrä: lannoitteen NPK on 11-5-18. Paljonko
on levitettävä hehtaarille, jotta saadaan lannoitustasoksi
200 kg N/ha?

• Kastelu: sadetin levittää 1,5 m3 vettä tunnissa pyöreälle
säteeltään 8m alalle. Kuinka kauan pitää sadettaa, että
saadaan 15mm sadetta vastaava kastelu?

Muita tavallisia
laskuesimerkkejä:



Tyypillisiä fysiikan ja kemian ilmiöitä alalla

Puutarhatuotanto
• Ilma-vesisysteemit (Mollier)
• Sähkömagneettinen säteily (valo,

lämpö, niiden tuottaminen)
• Lämmön siirtyminen
Viherala
• Maan tiivistyminen/löystyminen
• Veden ja kaasujen liike maassa
• Hydrodynamiiikka (veden virtaus)

Kaikki
• Mekaniikka
• Kasvin ja maaperän toimintaan

liittyvä biokemia ja fysiikka
• Diffuusio
• Redox-reaktiot
• Kationinvaihto
• Happamuus
• Osmoosi
• …



Ilman näitä taitoja ei alalla pärjää

• Perusyksikköjen muunnokset (SI)
• Määrä- ja pinta-alalaskut
• Kaupan alan/yrityksen peruslaskut, prosenttilaskut

• Puutarhatuotanto: pitoisuuslaskut
• Viherala: tilavuuslaskut, maanrakennuksen massalaskut



Mitä muuta haluat kertoa

• Matemaattiset taidot keskeisiä
yrittäjillä, työnjohtajilla

• Jos haluaa edetä, kannattaa
opetella

• Alalla paljon pieniä yrityksiä

• Viheralalla myös AMK-ja yo-
suunnittelijan tutkinnot

• Pääosin samaa matikkaa kuin
viherrakentamisessa

• Huleveteen liittyvät laskut tulleet
mukaan viimeisen 10v aikana



Kiitos!

Kysymyksiä?

Anu Riikonen

anu.riikonen@alumni.helsinki.fi


